
AC200



Introduktion
AC200 er udviklet af AktivConnect A/S

Bruges til at samle relevant data fra 
køretøjet gennem OBD stikket i 

køretøjet,
Integreret GPS, til lokation af køretøjet 

og tidligere ruter, samt nøjagtig 
turrapporter

Indmelder fejlkoder direkte til 
serveren

Analyse af brændstofforbrug
Kompatible med 60% af alle dieselbiler og 100% af alle benzinbiler



AC200 platform funktioner

Overvågnings-panelet viser listen over 
enheder og giver adgang til trackerens 

grundlæggende funktioner. 

Klik på enhedens ikon i 
overvågningspanelet for at se den 

udvidede information som realtime:

Placering, realtimehastighed, 
tændingsstatus, omdrejningstal for 

motoren, kølevæsketemperatur osv.



Diagnostic Trouble Code (DTC) 

Diagnostic Trouble Codes (eller 
fejlkoder) er koder, der opbevares af 
computerens diagnostiske system.

Disse gemmes som reaktion på et 
problem, der findes i bilens systemet.

Disse koder gemmes, når en sensor i 
bilen rapporterer en læsning uden for 

det normale/accepterede område.



Diagnostic Trouble Code (DTC) 

Du kan få DTC-fejlkoder fra dit køretøj ved 
at udføre en kommando manuelt. 

Brug denne funktion, når køretøjet er i 
tomgang 

Udførelse af kommandoer fra 
overvågningspanelet:

1. Klik på kommandoknappen:

2. Vælg kommandoen ”Query fault code
(DTC)” fra listen over kommandoer

3. Tryk på OK



Diagnostic Trouble Code (DTC) 

Kommandoen udføres straks, og 
resultatet vises i enhedens udvidede 

informationsvindue.

Enheden sender tomme data, når der 
ikke er nogen DTC-koder.

Findes den viste kode ikke, spørg 
værkstedet, eller google det.



Køretøjs detektering af status 

Enheden registrerer bilens systemer og 
rapporterer bilens status til serveren. 

Brug denne funktion, når køretøjet er i 
tomgang 

Udførelse af kommandoer fra 
overvågningspanelet:

1. Klik på kommandoknappen:

2. Vælg kommandoen ”Vehicle detect” fra 
listen over kommandoer

3. Tryk på OK

Køretøjsdetektering kan håndterer:

• Motorsystem

• Emissionssystem

• Kølesystem

• Batterikredsløbssystem

• Gassystem



Køretøjs detektering af status 
Kommandoen udføres straks, og 

resultatet vises i enhedens udvidede 
informationsvindue.

Enheden sender ”OK”, hvis der ikke 
findes nogle fejl.
Beskrivelse af køretøjsdetektering:

1 = Motor system unormalt

2 = Batterikredsløb unormalt

4 = Uregelmæssig åbning af gasspjæld

8 = Emissionssystem unormalt

16 = Kølesystem unormalt

Bemærk: Hvis du ikke kunne finde 
nummeret i tabellen ovenfor, skal du 

ringe til AktivConnect-support.



Brændstofforbrug
Hvis brændstoftypen er diesel, skal du indstille parameteren 

"oil correction". Standardværdien er 100%.

Overvåg dit brændstofforbrug på nogle ture og sammenlign 
det med værdien i rapporten. 

Køretøjets oliekorrektionskoefficient er 100, hvilket betyder 
100% ifølge den oprindelige udgang; intervallet er 20 til 180%.

Udførelse af kommandoer fra overvågningspanelet:

1. Klik på kommandoknappen:

2. Vælg kommandoen ”Oil correction” fra listen med 
kommandoer

3. Tryk på Næste

4. Indtast korrektionsværdi

5. Tryk på OK

Hvis brændstoftypen er benzin, behøver du ikke at indstille 
”Oil correction" 



Brændstofforbrug
Visning af rapport:


